
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta                                                                                                                info@secretariat.cat 
 Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99                                                                                          www.secretariat.cat

  Núm. 15  Maig 2008                                                          Butlletí d’informació a les entitats associades

Tornen les sardanes al 
parc

Amb l’arribada de la primavera tor-
na el cicle de ballades de sardanes al 
Parc de l’Espanya Industrial.

El passat divendres 23 de maig va sonar el 
tret de sortida d’aquest cicle de sardanes que 
ja és tot un clàssic. Aquesta nova edició, amb 
un total de vuit audicions repartides entre els 
mesos de maig, juny i juliol, comptarà amb la 
presència de la Cobla Rambles i la Cobla Baix 
Llobregat, que actuaran en divendres alterns.

La Comissió Sardanista encapçala l’orga-
nització del cicle, amb el suport del Secre-
tariat d’Entitats, perquè la sardana conti-
nuï vigent als nostres barris. Recentment 
s’ha produït un relleu generacional en els 
integrants de la comissió, un canvi ben 
merescut per als antics membres.
Recordeu, els divendres al vespre a 
ballar sardanes al parc!

Maig: 23 i 30
Juny: 6, 13, 20 i 27
Juliol: 4 i 11
19.30 h, Parc de l’Espanya Industrial 

Més informació: www.secretariat.cat

Vermut Jazz al Casinet

Per primavera, els matins de diu-
menge al Casinet tenen com a pro-
tagonista el jazz.

Ha aterrat novament el Vermut Jazz al pati 
del Casinet d’Hostafrancs, el passat 18 de 
maig va començar aquest cicle de concerts 
que arribaran fins al 15 de juny. 

Destacats i prestigiosos grups de jazz de la 
ciutat de Barcelona passaran per aquesta 
activitat que permet gaudir de bona músi-
ca mentre fas el vermut. 

25 de maig: Grovaloo (blu-jazz, nu-soul)
1 de juny: Barnouche (gipsy swing)
8 de juny: Kaulakau (jazz folk)
15 de juny: Nelson Project (jazz)

La cita, a partir de les 12.30 h al Casinet!

V edició de la Festa de l’Es-
port de Sants-Montjuïc

La Festa de l’Esport enguany se cele-
brarà el proper 11 de juny al Teatre de 
Sant Medir.

Amb la temporada esportiva ja tancada, 
aquesta activitat es configura com un punt 
de trobada per a les entitats i clubs espor-
tius del Districte. 
Aquesta activitat, organitzada per 
Sants3Ràdio, s’ha consolidat com un refe-
rent aglutinador de l’esport al districte, un 
mecanisme per difondre’l i fomentar-lo.

Aquesta companyia compleix tres 
dècades de titelles i teatre damunt de 
l’escenari i per celebrar-ho ha prepa-
rat una actuació especial el proper 
divendres 30 de maig.

Són 30 anys inventant històries, creant per-
sonatges i fent representacions damunt d’un 
escenari, davant d’un públic bocabadat d’in-
fants o d’adults. L’Estenedor Teatre ha assolit 
maduresa i prestigi després d’haver estrenat 
durant aquests anys més de 25 espectacles 
arreu del nostre país i a diversos punts d’Es-
panya i de l’estranger. En David Laín, la per-
sona que va iniciar l’Estenedor, ens comenta 
que aquest aniversari significa “mitja vida 
dedicada als titelles i als reptes per fer coses 
diferents, culturals i artístiques.”  

L’Estenedor es caracteritza per apostar 
per la innovació i per tenir l’agosarament 
d’adaptar al món infantil obres d’autors tan 
consagrats com García Lorca o Pere Quart.

El proper divendres 30 de maig, en David 
i tot l’equip que fa moure l’Estenedor cele-
braran 30 anys de professió, titelles, contes 
i rondalles amb una festa a Cotxeres en la 
qual representaran un popurri de tots els 
espectacles que han creat durant la seva 
carrera. 

Per molts anys!

30 anys d’Estenedor Teatre

L’estiu és cada dia més a prop i les en-
titats de lleure preparen campaments i 
colònies d’estiu per als més petits!

Si de setembre a juny les entitats de lleu-
re, els esplais i els agrupaments ofereixen 
als infants i joves activitats molt diverses 
relacionades amb el joc i l’aprenentatge, 
és durant les vacances d’estiu que aquestes 
activitats prenen un caire molt especial: ar-
riben els campaments i les colònies d’estiu! 
Aquí teniu un recull de l’oferta ober-
ta a les famílies del barri.

     Esplai Espurna (de 7 a 14 anys)
Garrigàs (l’Alt Empordà)
Del 13 al 27 de juliol 

     Esplai Sant Medir (de 6 a 14 anys)
Molí de Calabuig (l’Alt Empordà)
Del 17 al 27 de juliol

     Esplai Turons (de 6 a 16 anys)
Del 13 al 27 de juliol

     A.E. Joan Maragall (de 10 a 15 anys)
Sant Pere de Torelló (Osona)
Del 5 al 12 de juliol

Campaments i colònies d’estiu

ACTIVITATS



papers deapers deapers de
PARTICIPACIÓ    # 1

Les entitats necessitem estructurar mi-
llor els canals i els espais que utilitzem 
per promoure i potenciar la participació 
i implicació del nostre capital principal: 
les persones.

Aquest és el punt de partida del Pla de 
Participació del Secretariat, una opor-
tunitat per generar noves dinàmiques 
internes i externes a partir d’una anàlisi 
acurada de la situació actual.

El punt de partida
El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
afronta durant el 2008 la realització d’un Pla de Participació 
de la federació, un procés que vol ser:

 una eina per analitzar i promoure els canals d’infor-
mació, relació i participació entre l’organització i els diver-
sos actors implicats en el projecte.

 una oportunitat per refl exionar i fer un debat pro-
fund sobre la participació en el si del Secretariat.

Aquest Pla de Participació s’elabora de manera participada, 
és a dir, són els mateixos col·lectius i persones que confi gu-
ren el Secretariat els que plantejaran i construiran propostes 
de millora a partir de l’anàlisi de diversos factors.

Una comissió de seguiment fa l’avaluació contínua del pla, 
mentre que una comissió operativa orienta els avanços del 
procés de forma més continuada.

La col·laboració del Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya ga-
ranteix el fi nançament necessari per desenvolupar aquest 
procés participatiu, que compta amb el suport metodològic i 
seguiment tècnic d’E1DOS Dinamització Social.

Els actors
A qui s’adreça aquest pla, qui en formarà part? Són les 
entitats associades i l’entorn associatiu els col·lectius que 
formaran part activa del procés, participant en diverses ac-
tivitats i propostes. La Comissió Executiva, personal tècnic 
de l’organització i altres agents externs també seran pre-
sents durant el desenvolupament del pla. 

“Són els mateixos col·lectius i persones que confi -
guren el Secretariat els que plantejaran i construiran 
propostes de millora”

L’obertura del pla de participació a les entitats és fonamen-
tal per generar debat i refl exions.

Els objectius
Una de les fi nalitats essencials del Secretariat, recollides en 
els estatuts, és fomentar i defensar la vida associativa i la 
participació ciutadana a tots els nivells. 

El Pla de Participació, en la fase de diagnosi, permetrà fer 
una radiografi a sobre com viuen i perceben la participa-
ció al Secretariat les entitats i el teixit associatiu, al mateix 
temps que es treballen els següents objectius:
 Fomentar un debat profund sobre la participació a 
la federació.



 Diagnosticar els mecanismes actuals de participació.
 Sensibilitzar els agents implicats en el fet que el 
debat és una eina per millorar la gestió i el funcionament 
de l’organització.
 Promoure espais de debat sobre la gestió i orien-
tació de l’organització.

Fases i accions
El Pla de Participació consta de dues fases diferenciades: 
 Fase de diagnosi (març-novembre 2008)
 Fase de propostes i desenvolupament del pla 
(per determinar)

“La fase de diagnosi del Pla de Participació perme-
trà fer una radiografi a sobre com es viu i es percep 
la participació al Secretariat”

Entre les accions previstes per poder realitzar la diagnosi 
de la situació actual de la participació en el Secretariat hi 
ha tècniques individuals i grupals, així com l’anàlisi d’infor-
mació i documentació prèvies.

Entrevistes individuals
Ja s’han realitzat entrevistes en profunditat a persones amb 
perfi ls diversos i discursos diferenciats per recollir valoraci-
ons i percepcions sobre la participació al Secretariat.

Taller de diagnosi: 18 de juny
Organització d’un taller participatiu mitjançant el treball en 
petits grups per provocar el debat entorn la participació 
interna al Secretariat i per identifi car i valorar la situació 
actual.

Qüestionari digital
Més endavant es publicarà un qüestionari per recollir opini-
ons i valoracions sobre el Secretariat. 

Retorn de la diagnosi
Jornada oberta a les entitats amb els resultats del procés 
de participació.

Eulàlia Perarnau, davant de les Cotxe-
res de Sants. 

L’entrevista
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És la primera vegada que el Se-
cretariat afronta la realització 
d’un pla d’aquest tipus?
Sí, és una iniciativa pionera en la tra-
jectòria del Secretariat, una oportuni-
tat per conèixer com es percep el Se-
cretariat, com es valoren els serveis i 
la manera de relacionar-nos amb les 
entitats, els canals de participació... 
Aquestes iniciatives, habituals des 
de fa temps en l’administració local, 
s’estan fomentant en el terreny de 
les associacions i des de la Comissió 
Executiva hem cregut que és un exer-
cici que pot refermar el Secretariat.

Per què un pla de participació 
per al Secretariat i per què ara?
Després de més de 30 anys de funcio-
nament és evident que les dinàmiques 

i les funcions del Secretariat han anat 
evolucionant, igual que la societat, i 
aquest pla ens servirà per saber en 
quin punt ens trobem, com ens veuen 
i què esperen les entitats del Secreta-
riat. El nostre compromís amb les enti-
tats és present des dels nostres inicis i 
creiem que aquest pla és un mecanis-
me per fer que aquest compromís sigui 
més efi caç, sigui millor.

Què s’espera d’aquest pla?
Primer, el pla de participació obrirà 
debat sobre el Secretariat i, el que és 
més important, les entitats i l’entorn 
associatiu seran els protagonistes 
d’aquest debat. I després, tot aquest 
procés ens donarà una diagnosi de 
la situació actual per poder perfi lar el 
futur. 

Eulàlia Perarnau i Clarasó, presidenta del Secretariat d’Entitats

“Creiem que aquest pla és un me-
canisme per fer que el compromís 
del Secretariat amb les entitats si-
gui més efi caç, sigui millor”

Taller de diagnosi
Dimecres 18 de juny
Auditori de Cotxeres de Sants, 18.45 h

Taller obert a totes les entitats associades, amb grups 
de debat simultanis. És necessari que confi rmeu la 
vostra assistència indicant el vostre nom i quina entitat 
representeu. Inscripcions fi ns dilluns 16 de juny.

info@secretariat.cat

Tel. 93 291 87 20
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 ENTITATS10 de juny: Assemblea 
general d’entitats

El Secretariat d’Entitats celebrarà el pro-
per dimarts 10 de juny l’Assemblea ge-
neral a les Cotxeres de Sants. Com per a 
qualsevol entitat, l’assemblea és un dels 
capítols més importants del calendari 
anual, ja que es posen de relleu les acti-
vitats realitzades i alhora es dibuixen les 
línies de treball dels següents mesos. La 
documentació de l’assemblea reflecteix 
tot un cicle d’activitats, serveis, resultats 
econòmics i altres aspectes referents a 
la gestió i als projectes en els quals col-
laborem.

La importància de l’assemblea és clarís-
sima: és l’òrgan sobirà de les entitats, els 
acords que es prenguin durant l’assem-
blea perfilaran un esglaó més de la tra-
jectòria de l’entitat. Us animem a parti-
cipar-hi!

Reconeixement a dues 
bones trajectòries

L’Associació de Comerciants de Creu 
Coberta ha rebut el Premi a la millor 
iniciativa comercial col·lectiva de la 
Generalitat de Catalunya i en Jordi 
Duixans ha estat premiat amb el Premi 
Valors Humans 2008... Per molts anys!

En reconeixement a la tasca de dinamització 
del petit i mitjà comerç de barri i al seu ves-
sant cívic i de cohesió social, l’Associació de 
Comerciants de Creu Coberta ha estat premi-
ada amb un important guardó per la Genera-
litat de Catalunya. 

D’altra banda, en Jordi Duixans, expresident 
de l’AV d’Hostafrancs, va rebre el Premi Va-
lors Humans 2008, que cada any concedeix 
l’entitat Amics de la Història i les Tradicions 
d’Hostafrancs. 

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu fent algun projecte o activitat inte-
ressant i voleu que ens en fem ressò, feu-
nos-ho saber:

info@secretariat.cat

L’Esbart Ciutat Comtal va ser fun-
dat l’any 1959 amb la idea de conservar 
i mantenir les danses del nostre país. A 
partir de 1979 va fer-se’n càrrec Lluís 
Calduch -l’actual director- i l’esbart va 
canviar la seva línia de treball, adreçant-
se clarament cap a l’espectacle teatral. 

Tot i que treballen en l’àmbit de la dan-
sa catalana de nova creació, durant tots 
aquests anys els seus programes han es-
tat formats per danses tradicionals, amb 
arranjaments coreogràfics que configu-
ren uns espectacles de gran qualitat. 

Disposen d’una escola de dansa adreçada a 
nois i noies i destaquen per ser els recupera-
dors del Ball de Rams d’Hostafrancs. L’Es-
bart ha participat en festivals internacionals 
de dansa a casa nostra i a l’estranger. 

La Companyia Juvenil de Ballet 
Clàssic de Catalunya, més coneguda 
com  “la Companyia”, va començar 
la seva trajectòria fa 14 anys. Conserva 

l’essència del primer dia: ser una com-
panyia oberta a tothom, que divulgui i 
treballi obres clàssiques amb un profes-
sorat d’alta qualitat, i oferir a l’alumnat 
l’oportunitat de portar a escena obres 
com El llac dels cignes  o La Bella Dor-
ment. 

Actualment l’elenc està format per una 
trentena de ballarins, amb edats que van 
dels 10 als 18 anys. Programen cursos amb 
professionals de la dansa de primer ordre 
i aquest juliol organitzaran el XXII Curs 
Internacional de Dansa al Casinet; les ma-
triculacions començaran el 2 de juny.

Com a projectes singulars cal destacar 
l’Assaig en Companyia, unes actuacions 
mensuals de petit format, i la creació de 
Catalana de Dansa al 2006, una compa-
nyia de caràcter semiprofessional i estil 
experimental. 

Esbart Ciutat Comtal. Tel. 934314488
La Companyia. Tel. 93 424 28 54

Ballem de punta i taló
Aquestes dues formacions es dediquen amb passió a la dansa: aquesta 
és la fórmula que fa possible la qualitat dels espectacles que representen 
arreu de Catalunya.

A les instal·lacions esportives ges-
tionades pel Secretariat hem pre-
parat una programació esportiva 
per a l’estiu.

Als poliesportius de l’Espanya Industrial 
i de la Bordeta estem preparats per a l’ar-
ribada de la temporada d’estiu. Aques-
tes instal·lacions acolliran novament 
el Campus Olímpia, l’activitat estrella 

de l’estiu dels més petits, amb diversos 
torns. Encara hi ha places disponibles!

Pel que fa als abonats, podran gaudir d’una 
renovada programació d’activitats dirigides 
aquest estiu perquè continuïn 100% en for-
ma. Us convidem a descobrir les novetats dels 
blocs d’activitats físiques i aquàtiques, que 
configuren una magnífica oferta esportiva.
Guanya salut, fes esport!

Nova programació esportiva!


